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Napirenden a Maty-ér
Számos fontos ügyben dönthetnek pénteken a szegedi közgyűlés tagjai. A képviselők elé kerül a Maty-éri Gróf Széchenyi István evezőspálya tulajdonjogának átadása is. Az előterjesztés szerint a város lemondana az ISM javára a pályában lévő tulajdonrészéről, cserébe a minisztérium olimpiai vízi sportcentrumot alakítana ki az objektumban.
A városatyák döntés hozhatnak arról is, milyen módon rendeződjön
a Szent István tér sorsa, amelynek egy részét bérbe adásra, vagy értékesítésre javasolja az IKV Rt. elnök-vezérigazgatója.
A közgyűlés határozhat az Újhelyi István szocialista képviselő által
javasolt egészségügyi kerekasztal felállításáról is, amely a város egészségügyi átalakításában foglalhatna állást.
Fontos napirendi pont a fideszes Juhász Miklós által előterjesztett, a
szegedi tömegközlekedést irányító közlekedésszervező társaság létrehozása is.
K.B.

Drogterjesztők
- rács mögött
Néhány napja hatszáz darab,
nem laboratóriumi körülmények
között előállított amfetamin tartalmú tablettát kísérelt meg a
megyeszékhelyen eladni a szegedi 26 éves M. Tamás. Az üzlet
azonban nem jött létre, ugyanis
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság kommandósai a város
szélén lévő egyik bevásárlóközpont parkolójában lecsaptak a
férfira. M. Tamás és két bűntársa előzetes letartóztatásban várja a vizsgálat folytatását. Kábítószerrel való kereskedelem miatt
akár 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik őket.
Telefonon hívta fel a rendőrök figyelmét egy mindmáig ismeretlen
személy a szegedi M. Tamás üzelmeire. A névtelen közölte a
rendőrséggel, hogy a 26 éves férfi
a helyi drogosok egyik jelentős
szállítója, akitől a helyi fiatalok
gyakran szerzik be szükségleteiket. A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság felderítő osztálya a
hívást követően ebendelte M. Tamás megfigyelését. A fiatalférfitjanuár 11 -én, az egyik szegedi bevásárlóközpont parkolójában vették
őrizetbe a beavatkozó alosztály tagjai, a kommandósok, és ezzel megakadályozták, hogy hatszáz darab,
körülbelül félmilbó forint értékű
amfetamin tartalmú tabletta gazdát cseréljen. A szakértők még
vizsgálják a tablettákat, amelyek
hatóanyagtartalma vélhetőleg eléri
a „jelentős mennyiség" szintjét.
Az már most is biztos: a tablettákat nem laboratóriumi körülmények között állították elő, ezért elképzelhető, hogy azok az egész-

Gyógyszerésztanulóból

ségre különösen veszélyes, toxikus anyagokat is tartalmaznak - figyelmeztetett Szegedi Zsolt alezredes, a felderítő osztály vezetője.
. M. Tamás, aki korábban testi
sértés és kábítószerrel való visszaélés miatt már volt büntetve, részletes beismerő vallomást tett, aminek alapján két fiatal nőt, egy főiskolai hallgatót és egy munkanélkülit is őrizetbe vettek, majd előzetes
letartóztatásba helyeztek. M. Tamás a két nő közvetítésével jutott
rendszeresen kábítószerhez, amit
a rendőrök feltételezése szerint ő
értékesített. Azt egyelőre nem sikerült kideríteni, hogy a nők honnan szerezték be az amfetamin
tartalmú tablettákat - mondta
Keczer Gábor alezredes, a megyei
főkapitányság vizsgálati osztályának vezetője. M. Tamás és a főiskolai hallgatónő szervezetében a vizeletvizsgálat kokainszármazékot
mutatott ki. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a két, előzetes letartóztatásban lévő személy kábítószerfüggő, úgy hat hónapos elvonókúrán vehetnek részt az elsőfokú bírósági ítélet megszületéséig.
Ha bebizonyosodik, hogy a három gyanúsított kereskedett a droggal, akkor nemcsak kábítószerrel
való visszaélés vétsége, hanem üzletszerű kereskedelem miatt állhatnak a bíróság előtt. A várható
büntetési tétel kettőtől nyolc évig
terjedő szabadságvesztés lehet.
Szegedi Zsolt alezredes hangsúlyozta: mivel az egyik gyanúsított
főiskolai hallgató, a jövőben alaposan megvizsgálják, vajon a szegedi felsőoktatási intézményekben
is terjesztették-e a drogot.
K. B.
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Műemléki homlokzat, XXI. századi igényeket kiszolgáló belső terek

Megújul a Nagyállomás
Nyáron megkezdődik a szegedi
Nagyállomás fölújítása. A 800
millió forintos beruházáshoz 100
millió forinttal járul hozzá a szegedi önkormányzat. A műemlék
épület belső tereit az új évszázad
követelményei szerint korszerűsítik.
Három éven belül teljesen megújul a szegedi Nagyállomás. Az
1902-ben, Pfaff Ferenc tervei szerint elkészült műemlék épület rekonstrukcióját a városi önkormányzat is támogatja. Az együttműködésről szóló megállapodást
tegnap írták alá a MAV Rt. és a város vezetői.
Bartha László polgármester a
szerződés hitelesítése után tartott sajtótájékoztatón elmondta,
hogy az állomásépület rekonstrukciójával egy időben várhatóan megépül a régen rendezésre
szoruló Indóház tér is, amely Szeged rangjához illő városkapuként
fogadja majd a megyeszékhelyre
vasúttal érkezőket.
A polgármester elmondta, hogy
a város összesen 100 milhó forinttal segíti a Nagyállomás fölújítását.
Az önkormányzat a rekonstrukciós tervpályázat kiírását 3,6 milhó forinttal támogatta. (A terveket
bíráló bizottság Hajós Tibor - HVT
Építész Iroda Bt., Szeged - pályamunkáját találta a legjobbnak.)
Pál József, a MÁV Rt. vezérigazgató-helyettese elsőként ugyancsak a fölújítás közös előkészítéséről és finanszírozásáról beszélt.
Kiemelte, hogy a szegedi állomás
- vasutasnyelven: felvételi épület
- helyreállítása és korszerűsítése a
MAV Rt. tízéves rekonstrukciós
programjának része. Összesen 22
milliárd forintot fordítanak a

Pál József, a MAV Rt. vezérigazgató-helyettese, Bartha László polgármester és Szabó Gyula területi
vasútigazgató koccintanak a szerződéskötés örömére.
Fotó: Veréb Simon
műemlék, megyeszékhelyeken és
határállomásokon működő, s
egyéb felvételi épületek fölújítására.
„A százéves szegedi állomás
homlokzatát az eredeti állapotnak
megfelelően állítjuk helyre. Az épületbelső viszont már a XXI. századi igények szerint alakul át, s megfelel majd az utazóközönség és a
vasutasok igényeinek is" - emelte
ki Pál József.
Szabó Gyula területi vasútigazgató megköszönte a város támogatását. „Célunk az, hogy a fölújított
állomás megfelelően szolgálja majd
az ott naponta megforduló negyven-

NY. P.

Az MSZP százmilliárdot osztana szét
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Látványos és immár hagyományos
programra várják szombaton, január 19-én a látogatókat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. A Vince-napi vesszővágás
egyben borünnep is. A szokásos

népi hagyomány felelevenítése mellett borkóstolásra is számíthatnak
a rendezvény résztvevői. A 12 órakor kezdődő eseményre érkezőket
már a kapunál forralt borral köszöntik. A szőlővesszővágás után
pedig borrendi tagot avatnak. A zenét a Hóra zenekar szolgáltatja.

rendőrfőnök

Kistelek rendőrkapitányává nevezték ki tegnap Tódor Sándor
őrnagyot. A vezető a rábízott
egyenruhások folyamatos képzése és a kapitányság állandó, jó teljesítményének biztosítása mellett a polgárok biztonságérzetének növelését tekinti legfontosabb céljának.

Lukács János megyei rendőrfőkapitány (balról) gratulál Tódor
Sándor kisteleki rendőrkapitánynak.
Fotó: Karnok Csaba
berében Kistelekre helyezték, ahol
előbb bűnügyi vezetőként dolgozott, majd Szörényi Endre, koráb-

kítják át, s ugyancsak 2003-ban
építik ki az állomáson megfordulókat kiszolgáló utascentrumot is.
A harmadik ütemben, 2003 és
2005 között korszerűsítik át a vasútállomás szolgálati helyiségeit, a
Resti Rt. használatában lévő épületrészeket, a kereskedelmi egységeket és az éttermet.
A Nagyállomás fölújításának
nettó összköltsége 800 millió forint. A szegedi önkormányzat 100
millió forintos támogatása mellett a központi költségvetés 85 millió forinttal támogatja a rekonstrukciót.

Vince-napi borünnep
Erősebb régiókat
Opusztaszeren

Uj rendőrkapitány Kisteleken

Lukács János ezredes, Csongrád
megyei rendőrfőkapitány Tódor
József őrnagyot nevezte ki Kistelek
új rendőrkapitányának. A beiktatási ceremónián Lukács János megjegyezte, hogy a rendőrkarrier egyik
csúcsa a kapitányi poszt, és a beosztás sikerét jelentősen befolyásolja majd az önkormányzattal fenntartott jó kapcsolat, valamint a kiegyensúlyozott családi és magánélet.
Tódor Sándor a középiskola elvégzése után nem a rendőrtiszti
főiskolára, hanem a Szegedi Tudományegyetem (volt SZOTE)
gyógyszerészkarára jelentkezett,
ahová felvették. Tódor azonban
tanulmányait megszakította, és
Hódmezővásárhelyen helyezkedett
el rendőrnyomozóként. A rendőrtiszti főiskolát munka mellett végezte el. Az őrnagyot 1999 decem-

ezer utast és háromszáznál is több
fuvaroztató ügyfelünket" - mondta a területi igazgató. Hozzátette
még, hogy a tízéves állomáskorszerűsítési program délkeleti régiót érintő tervei szerint a szegedi
Nagyállomás mellett sort kerítenek
még Békéscsaba, Kecskemét és
Mezőhegyes felvételi épületeinek
fölújítására is.
A Nagyállomás rekonstrukciója
várhatóan idén júliusban kezdődik.
A munka első ütemében a földszinti utasfogadó csarnokot - s
benne a pénztárakat - újítják föl.
Jövőre az utasforgalmi tereket:
várókat és egyéb helyiségeket ala-

bi kapitány tavaly májusi nyugdíjba vonulása után megbízták a
kapitányság vezetésével.

- Megbízható és jól képzett
rendőrállományt szeretnék vezetni. Nagyon fontosnak tartom, hogy
a térségben lakók biztonságérzete
érezhetően növekedjék - mondta
beiktatása után Tódor Sándor, aki
kiemelte, hogy számára nagyon
fontos a lakosság véleménye.
A kapitányságvezető
úgy
véli, hogy a kistelekiek segítik a
rendőrség munkáját.
Komoly lehetőségnek tartja, hogy
egy alig harmincéves átlagéletkorú,fiatalés tettre kész állomány vezetője lehet.
- Kistelek és térsége az elkövetett
bűnesetek számában nem tér el
jelentősen az országos átlagtól, jellemzőek a mezőgazdasági bűncselekmények és szabálysértések, hiszen a környék legtöbb lakója a
földből él. Ide kapcsolhatóak a
nemrég földerített orvvadászbűncselekmények is. Komoly problémát jelent a várost átszelő tranzitforgalom, még mindig sok a baleset. A korábban jellemző kisteleki probléma, a prostitúció visszaszorult, az elmúlt hónapokban
csupán egy-két hölgyet kellett előállítanunk - nyilatkozta lapunknak
Tódor Sándor.
ILLYÉS SZABOLCS

A Magyar Szociabsta Párt önkormányzati szakmai programját ismertette tegnap Szegeden Lamperth Mónika országgyűlési képviselő, az MSZP önkormányzati
kabinetjének elnöke. A pohtikus
leszögezte: az, hogy Csongrád megye településeinek háromnegyed
része forráshiánnyal küszködik,
jelzi, hogy átfogó reformot kell végrehajtani az önkormányzati finanszírozásban. Lamperth Mónika szerint számos állami feladat ellátására képesek az önkormányzatok,
amennyiben megkapják az ehhez

szükséges forrásokat. Az MSZP
kész arra, hogy az önkormányzatoktól az elmúlt három évben elvont 100 milliárd forintot két részletben visszajuttassa a településekre. Ugyanakkor a személyi jövedelemadó 50 százalékát az önkormányzatok büdzséjében hagynák.
Lamperth Mónika elmondta: szükség van a kistérségi társulások megerősítésére. Az MSZP hatalomra
jutását követően pedig, 2006-ban
m e g a l a k u l h a t n á n a k az első regio-

náhs önkormányzatok is.
K. B.

A PM és az APEH közleménye

Mennyi a járulék?
A Pénzügyminisztérium (PM) és az
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) együttes közleményt
adott ki a 2002. évben kifizetett,
2001. évi járulékalapot képező jövedelem után fizetendő járulékokról. A 259/2001. (XII. 19.) kormányrendelet 10. § (3) bekezdése
arról rendelkezik, hogy a 2002. január 15-ig kifizetett december havi járulékalapot képező jövedelmek után a társadalombiztosítási
járulék mértékét a 2001. december
31 -én hatályos rendelkezések szerint 31 százalékban kell megállapítani - 2000. évi C X i n . törvény
281. §-a (4) bekezdésének alkalmazása -, a nyugdíjjárulékot pedig a

tárgyévre (2001. év) vonatkozó járulékfizetési felső határ figyelembe vételével kell levonni.
E szabályozás alapján a 2002.
január 15. után kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerint bérjövedelemnek minősülő járulékalapot képező juttatások
tekintetében a 2002. január 1-jétől hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni, azaz a járulékok mértékét és a járulékfizetési felső határt
a kifizetés időpontjában érvényes
szabályok szerint kell megállapítani. Az elmaradt követelések tekintetében a járulékfizetési felső határt az esedékesség időpontja szerint kell megállapítani.

APEH-zöldszám
Az APEH újra üzemelteti ingyenesen hívható zöldszámát, amelyen
a 2001. évi személyi jövedelemadó
bevallás elkészítésével kapcsolatos kérdésekre válaszolnak a munkatársak. A 06-80-63-00-63-as te-

lefonszámon 2002. január 15-től
minden érdeklődő szakemberektől
kaphat választ kérdéseire: hétfőtől
csütörtökig 8 és 16, pénteken 8 és
13 óra között. Majd 20 óráig üzenetrögzítő fogadja a hívásokat.

